JOBST® for Men Ambition & JOBST® for Men Explore
Podkolanówki kompresyjne stworzone dla mężczyzn

Nowa grupa potrzebujących
rośnie.
Zaburzenia żylne nie są domeną wyłącznie kobiet. W rzeczywistości, co szósty mężczyna cierpi z powodu przewlekłej
niewydolności żylnej. Częstość występowania objawów wśród
mężczyzn i kobiet jest porównywalna. Sklasyfikowane
dolegliwości według obiektywnie określonych stadiów objawów klinicznych, zgodnie z klasyfikacją CEAP*, pokazują, że
kobiety i mężczyźni niemal w równym stopniu doświadczają
przejawów niewydolności żylnej.**
Powszechność występowania klinicznych objawów niewydolności
żylnej u mężczyzn i kobiet (w oparciu o CEAP)** % pacjentów
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* CEAP = C-Kliniczne objawy, E-Etiologia, A-Anatomiczna lokalizacja,
P-Patofizjologia; Society for Vascular Surgery and International Society
for Cardiovascular Surgery, North American Chapter
** Bonn Vein Study I (2002)/ II (2007), Germany
Wiek badanych pacjentów 18-79
Liczba badanych pacjentów 3072, mężczyźni n=1350, kobiety n=1722
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Ostatecznie bardziej zasługują na uwagę różnice w upodobaniach
i zachowaniach między kobietami a mężczynami niż różnice w nasileniu objawów choroby. Analiza wywiadów pogłębionych w badanych grupach pokazała, że uprzedzenia, brak edukacji i niska
akceptacja często opóźniają lub wręcz uniemożliwiają wykrycie i leczenie schorzeń żylnych. Biorąc to pod uwagę JOBST® optracował stylową linię podkolanówek kompresyjnych ze specjalnym
efektem C ², by zaspokoić potrzeby i oczekiwania mężczyzn:
¡ JOBST®for Men Ambition – Twój ekspert stylu
¡

JOBST®for Men Explore – Twój uniwersalny ekspert

&

C2 – Najlepszy system dla opytmalnego komfortu.
Unikalna kombinacja bawełny i węgla w JOBST® for Men Ambition
i JOBST® for Men Explore zapewnia duży komfort noszenia, daje uczucie chłodu
i odczucie naturalnego włókna na skórze = efekt C².
¡ Naturalna tekstura i estetyka wyrobów z bawełny sprawiają, że odzież bawełniana jest
chętnie wybierana przez mężczyzn. Dodatek bawełny zapewnia odczucie
naturalnego włókna i zmniejsza ryzyko podrażnień skóry.
¡ Węgiel aktywny wchłania cząsteczki zapachowe ze stóp, uwalnia je podczas prania
i ponownie jest uaktywniany - dla trwałego komfortu i zadowolenia.
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Moc
węgla aktywnego
Wprowadzone do włókien naturalne cząsteczki aktywnego węgla mają porowatą strukurę.
Te aktyne cząsteczki znacznie poprawiają właściwości dzianiny:

Kontrola zapachów
Chłodzenie

W zgodzie z naturą
Trwałość

Zapachy są absorobowabe przez aktywne cząsteczki węgla
i uwalniane podczas rutynowego prania.
Węgiel aktywny pochłania wilgoć na swojej - zwiększonej dzięki
porom, powierzchni, co przyśpiesza parowanie, redukuje czas
schnięcia i dzięki temu wyroby są suche i komfortowe zarówno
zimą jak i latem.
Wykorzystywany węgiel aktywny pochodzi z naturalnych źródeł.
Węgiel aktywny nie zmniejsza swojego działania podczas
użytkowania wyrobów, ponieważ jego cząsteczki są wewnątrz
włókien. Po każdym praniu mechanizm redukcji nieprzyjemnych
zapachów zostaje na nowo odtworzony.

Cząsteczki węgla
zintegrowane z włóknem

¡ Węgiel aktywny działa stale,
ponieważ jest zintegrowany
z włóknem, jest w jego wnętrzu.
Po każdym praniu system
redukcji przykrego zapachu
zostaje odtworzony.
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¡ Węgiel aktywny absorbuje
przykry zapach bez
szkodliwej elmininacji
bakterii, dzieki czemu
naturalna flora bakteryjna
skóry zostaje zachowana.

JOBST®for Men Ambition & JOBST®for Men Explore
Wysoka jakość w każdym detalu

Technologia aktywnego węgla
we wkładce zintegrowanej z podeszwą
stopy podkolanówek zapewnia
unikalny, naturalny i biologicznie
neutralny system kontroli
nieprzyjemnego zapachu,
który utrzymuje stopy świeże i chłodne.

Nowy design pięty specjalnie
dostosowany do męskiej anatomii
zapewnia doskonałe dopasowanie.

Delikatne włókna dla łatwego
nakładania i wygody noszenia.

Strefa komfortu w miejscu,
gdzie palce łączą się ze stopą w celu
redukcji niekontrolowanego nacisku,
dzięki bardziej elastycznej przędzy,
gładkim i płaskim szwom
dla komfortu noszenia podkolanówek
przez cały dzień.

Poszerzony mankiet

poprawia
komfort noszenia, ogranicza rolowanie
i zapobiega zsuwaniu się podkolanówek.
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JOBST®for Men Ambition
Twój ekspert stylu
Idealne dla mężczyn, ktorzy spędzają dużo
czasu w pozycji stojącej lub siedzącej: podkolanówki zachwycają swoją funkcjonalnością
i ponadczasową elegancją w codziennym
życiu zawodowym.
Elaganckie

Wygodne

		

Zainspirowane stylem JOBST® forMen
Ambition, dostępne w prążkowanym deseniu
i wielu kolorach dla spełnienia maksymalnych
oczekiwań mężczyzn.
Wyważona kombinacja delikatnych włókien
i wysokiej jakości bawełny zapewnia dużą
elastyczność ułatwiającą nakładanie oraz
komfort noszenia podczas długich dni w pracy.
JOBST® forMen Ambition uosabia nowoczesny
design bez pogorszenia skuteczności
medycznej.

Dostępne w wielu kolorach, aby nawet wymagający pacjeni
mogli łatwo dopasowywać podkolanówki do swojej garderoby.

Czarny

Antracyt

Brąz

Granat

Khaki

Delikatna przędza w eleganckie prążki
czyni JOBST® forMen Ambition
idealnym towarzyszem w pracy
każdego dnia.
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JOBST®for Men Explore
Twój uniwersalny ekspert
To naprawdę sama przyjemność noszenia:
skuteczne podkolanówki medyczne są uniwerslanym towarzyszem Twoich nóg w pracy
i w czasie wolnym.
Wytrzymałe
Naturalne

Ogromna wytrzymałość dzianiny JOBST®
forMen Explore czyni je uniwersalnym
i trwałym towrazyszem Twoich nóg.
Wysoka zawartość bawełny - tradycja
wszystkich materiałów odzieżowych zapewnia naturalną ochronę skóry
i zmniejsza ryzyko podrażnień.

Wygodne

Wysoka zawartość bawełny to szybkie
usuwanie potu, sucha skóra i komfort
noszenia przez cały dzień.

Dostępne w wielu kolorach, aby nawet wymagający pacjeni
mogli łatwo dopasowywać podkolanówki do swojej garderoby.

Czarny

Granat

Antracyt

Khaki

Dyskretne prążki i trwała przędza
podkolanówek JOBST® forMen Explore
są interesujące zwłaszcza
dla aktywnych mężczyzn.
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JOBST ® for Men
Ambition oraz Explore

Idealne dopasowanie
¡

JOBST® forMen Ambition a JOBST® forMen Explore są dostępne
zgodnie z ulepszoną tabelą rozmiarów stworzoną na podstawie
globalnych pomiarów nóg mężczyzn, dla idealnego dopasowania.

¡

Ekstra długie i długie podkolanówki mają anatomicznie
ukształtowaną piętę.

Dostępny asortyment
CCL 1, 2
Podkolanówki z pełną stopą
¡ W rozmiarach standardowych i na zlecenie

¡

¡

Tabela rozmiarów standardowych
1

2

3

4

5

6

cD

28 – 34 cm
(11 – 133/8")

31 – 38 cm
(121/4 – 15")

34 – 41 cm
(133/8 – 161/8")

37 – 46 cm
(141/2 – 181/8")

40 – 49 cm
(153/4 – 191/4")

42 – 52 cm
(161/2 – 201/2")

cC

30 – 36 cm
(113/4 – 141/8")

32 – 40 cm
(121/2 –153/4")

34 – 43 cm
(133/8 – 17")

38 – 47 cm
(15 – 181/2")

40 – 50 cm
(153/4 – 193/4")

43 – 53 cm
(17 – 203/4")

cB1

23,5 – 27,5 cm
(91/8 – 103/4")

26 – 30,5 cm
(101/4 – 12")

28,5 – 33 cm
(111/4 – 13")

31 – 36,5 cm
(121/4 – 143/8")

33,5 – 39 cm
(131/4 – 153/8")

35,5 – 41,5 cm
(14 – 163/8")

cB

18 – 20 cm
(71/8 – 8")

20 – 22 cm
(8 – 83/4")

22 – 24 cm
(83/4 – 93/8")

24 – 26 cm
(93/8 – 101/4")

26 – 28 cm
(101/4 – 11")

28 – 30 cm
(11 – 113/4")
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Długie: 39 – 45 cm (153/8 – 173/4") / Ekstradługie : 45 – 51 cm (173/4 – 20")

Przedstawicielstwo BSN-medical i BSN-JOBST w Polsce
• 801 0 111 70 • www.jobst.pl •
JOBST® a brand of

